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Referat fra styremøte 
Torsdag 18.nov kl. 19.00 

Sted: Kattfjord skole 
 
Disse er innkaldt til møte: 

Anita Winther leder  

Steinar Olsen Styremedlem  

Per Tore Uteng Styremedlem  

Ann-Sissel Westgård Sekretær  

Oddvar Olsen Nestleder  

Kai Morten Brox Kasserer Meldt forfall 

Lars Tore Dalsbøe vara  

Jorunn Minde vara  

Rita Korsberg vara  

 
Saksliste: 

Sak 42/10 Godkjenning av innkalling, samt referat fra styremøte 30.09.10 

Informasjon/saksopplysninger/debatt: 
- Sak 40/10 er avsluttet sist styremøte. 

Vedtak: 
Godkjent innkalling med merknad. Godkjent referat 

Sak 20/10 Hamn på Sandneshamn 

Informasjon/saksopplysninger/debatt: 
- Oddvar har vært oppe på kontoret til Fiskarlaget nord, og har hatt en lang 

samtale med Arvid Ahlkvist. Han er enig om at fiskerlaget bør gripe saken, 
da det er en prinsippsak som gjelder hele fiskarlagets distrikt. 

- Fiskarlaget venter på tilbakemelding fra advokat. 
- Kystverket har ikke gitt svar. 

Vedtak: 
Oddvar følger opp sak med fiskerlaget etter nyttår. 
Vi avventer svar fra kystverket. 

Sak 04/10 Trafikksikkerhet og utbedring langs Vasstrandveien 

Informasjon/saksopplysninger/debatt: 
- Ikke nye opplysninger. 

Vedtak: 
Steinar oversender e-post til Johnny Embrå med opplysninger om hvordan Tromsø 
Kommune ikke har svart på våre henvendelser. 

Sak 05/10 Trafikksikkerhet og utbedring av fylkesveg 862 

Informasjon/saksopplysninger/debatt: 
- Møte med samferdsel hos fylkeskommunen. Kjente veien her ute veldig 

godt.   
- De gikk direkte inn på kart, og der utviklingslaget hadde merket av 17 

punkter og bilder. Dette syntes han var bra, og ønsket å få oversendt 
materialet. Noe han har fått i etterkant, sammen med forslag om hva som 
bør gjøres. 

- De sto muligens rett foran å skulle prioritere midlene.  
- Tydelig at saken var diskutert i forkant, og spesielt siden trafikkbildet var 

endret etter at fergen kom. 
- Avisoppslaget mandag 15.nov.  viser at møtet har båret frukter. 6,5 mill. er 
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satt til utbedring av veistrekning Nordfjordbotn-Brensholmen-
Straumsbotn. 

- Kai hadde gjort en kjempejobb. 

Vedtak: 
Vi oversender referat fra møtet, og laget et vedheng om at styret gjerne bistår med 
forslag til prioriteringer. 
Lars-Tore etterspør fra Kai. 
Lars-Tore sender mail til Kari-Anne Opsahl med spørsmål om hvor pengene skal 
brukes. 

Sak 06/10 Flere boligtomter og økt tilflytting 

Informasjon/saksopplysninger/debatt: 
- Boligmessa: Fått mye positiv omtale vedr. både filmen og boligmessa.  
- Blir spennende å se om våre “stunt” kan skape økt tilflytting og 

boligbygging. 
- Vi skal ikke glemme at det er ført opp to nye hus i 2010. 

Vedtak: 
Vi følger opp denne saken og ser på etterbruken av filmen i fremtiden på eget 
møte i januar. 

Sak 8/10 Grustaket i Nordfjord 

Informasjon/saksopplysninger/debatt: 
- Rita hatt kontakt med Torben Martinussen og fikk umiddelbart svar fra 

han. 
- Utkast til 5-årig driftsplan er oversendt direktoratet fra mineralforvaltning. 
- Kommunen hadde et internt møte 17.11, og ønsket da en uttalelse fra KUL 

om våre merknader. 
- Rita/Anita har sendt utviklingslagets merknader til Tromsø Kommune, og 

disse blir tatt med i kommunens høringsuttalelse til direktoratet. 
-  

Vedtak: 
Rita sender e-post til Torben Marthinussen og spør hvordan saken blir videre 
behandlet, og bemerker at vi ønsker å være høringsinstans i denne saken. 

Sak 09/10 Utsiktsrydding i Kattfjord 

Informasjon/saksopplysninger/debatt: 
- Ble tatt opp på møtet med fylkeskommunen, samferdsel. 

Vedtak: 
Se sak 5/10, og har samme oppfølgingsplan. Sakene slås sammen. 

Sak 11/10 Raudfjellet vindkraftverk 

Informasjon/saksopplysninger/debatt: 
- Oppryddingen. 
- Ny søknad om forlengelse av konsesjonstiden og oppføring av 3 nye møller 

på testfeltet (se mail sendt tidligere). 
- Søknad om forlengelse av igangsettingsfrist for Kvitfjellet (se mail sendt 

tidligere), der en av begrunnelsene er at Raudfjellet/Kvitfjellet bør slåas 
sammen. 

- Unni har vært i kontakt med NVE som ber oss sende en uttalelse med våre 
synspunkter og de faktiske forhold vedr. opprydding, testmøller, mangel på 
informasjon og sammenslåing av vindkraftanleggene. 

Vedtak: 
Vi sender brev til NVE vedr. begge sakene, med kopi til miljøvernavdelinga i Tromsø 
Kommune.  
Vi legger ved kopi fra kommunestyremøte. 
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Sak 12/10 Manglende mobildekning ved strømstans 

Informasjon/saksopplysninger/debatt: 
- Hva gjør vi med dette problemet? 
- Ann-Sissel spurte Røde Kors vedr. dette, og hun sier telenor eller andre 

aktører har ansvar for full dekning. 
- Her er det snakk om samfunnssikkerhet.  

Vedtak: 
Anita sender forespørsel til Morgan Lillegård og ber om hjelp for hvordan vi skal 
jobbe videre med denne saken.  

Sak 15/10 Endring av fellesvedtektene. 

Informasjon/saksopplysninger/debatt: 
- Fellesmøtet vedtok alle endringer uten endringer, og skal 

realitetsbehandles på neste årsmøte. 

Vedtak: 
Vi sender e-post til Oddmar med orientering og takk for hans bidrag. 
Vi orienterer årsmøtet om endringsforslaget. Lokale endringen avventes til 
vedtektene er realitetsbehandles. 

Sak 28/10 Havarerte sjarker i fjorden 

Informasjon/saksopplysninger/debatt: 
- Wim Weber gir ikke tilbakemelding. 
- Ligger ingen markører for vrakene. 

Vedtak: 
Per-Tore fortsetter å prøve få skriftlig svar fra Wim Weber og brann og redning. 
Oddvar tar kontakt med kystverket. 

Sak 32/10 Søknad om økonomisk støtte til etterarbeid av film. 
- Skal vi? Og evt. hvem skal jobbe videre med denne saken? 

Informasjon/saksopplysninger/debatt: 
 

Vedtak: Saken utsettes til vi vet hvordan vi skal jobbe videre med filmen. 

Sak 38/10 Fellesmøtet 30.-31.okt 2010 på Sommarøy. 

Informasjon/saksopplysninger/debatt: 
- Meget positivt møte, og bra med politisk debatt. 
- Synd ikke pressen ikke var til stede. 
- Mye positivt om Kattfjordområdet. 
- FRP: Ba utviklingslagets kreve månedlig møte med politisk og administrativ 

ledelse. 
- Som et direkte resultat fra fellesmøtet jobber AU videre med denne saken. 
- Ann-Sissel Enoksen er ansatt som distriktskoordinater direkte under 

rådmannen. 20% stilling. 

Vedtak: 
Kun referatsak. 

Sak 40/10 Kan Kystkulturdagene bli en undergruppe til utviklingslaget? 

Informasjon/saksopplysninger/debatt: 
-  

Vedtak: Saken ble avsluttet sist styremøte (se for øvrig også merknad på sak 
42/10). 
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Sak 43/10 Digitalt arkiv for utviklingslaget 

Informasjon/saksopplysninger/debatt: 
- Ikke noen fremdrift 

Vedtak: 
Ann-Sissel følger opp til neste møte. 

Sak 44/10 Eventuelt 

- Høringssak 174/51, John Jørgensen. 
- Forslag til navn på vegstrekning over Kattfjordeidet. 
- Malangsforbindelsen: Utbetaling til aksjonærer. 
- Vararepresentant til AU. Linda Hansen har vært vara fra vår region.  
- Henvendelse fra Åshild S. Ludvigsen “Perler på en snor”, om at arbeidet har 

stoppet opp. 

Vedtak: 
- Utviklingslaget er positiv til fradeling av boligtomter, og Ann-Sissel gir 

positivt tilsvar. 
- Utviklingslagets forslag på vegstrekning er Kattfjordeidet. Anita sender svar 

til Tromsø Kommune, ved Kåre Sørensen. 
- Anita sender kontonummer til generalforsamlingen til 

Malangsforbindelsen. 
- Vi forslår at noen av de andre lagene stiller med vararepresentant siden vi 

stiller med lederen. 
- Svar til Åshild: Perler på en snor er noe som den arbeidsgruppen, som ble 

satt ned på hotellet, må jobbe videre. Hvis denne gruppen gjør en 
henvendelse til oss så stiller vi gjerne på møte. 

 
 
Med vennlig hilsen 
 
Ann-Sissel Westgård 
Sekretær 
 
 


